Sex og Politikks innspill til statsbudsjett - Prop 1S 2022
Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Oslo, 22.10.2021
Til Familie- og kulturkomiteen
Innspill til Prop. 1S 2022 fra Sex og Politikk
Sex og Politikk vil takke for muligheten for å komme med innspill til Familie og Kulturkomiteen om
statsbudsjettet. Vi kommenterer bare på Kulturdepartementets budsjett og har spesielt sett på
likestillingsforslagene.
Sex og Politikk favner om medlemsorganisasjoner fra Norske Kvinners Sanitetsforening til KFUM/K Global
og til Kvinnefronten. Vi er den norske avdelinga av verdens største nettverk av seksuelle rettigheter
organisasjoner: International Planned Parenthood Federation (IPPF).
Sex og Politikk er glad for at Kulturdepartementets budsjettforslag fremmer viktigheten av en felles
innsats for likestilling både i Norge og internasjonalt. Seksuell og reproduktiv helse står sentralt i dette
arbeidet. Vi savner imidlertid en tydeligere vektlegging av undervisning i og utenfor skolen om seksualitet
og kjønn, og positiv seksualitet i tiltakene for å fremme likestilling og ikke-diskriminering i arbeidet med å
forebygge vold og overgrep. Vi savner også seksuell helse for eldre som tema i innsatsen for bedre
levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner. Vi ber derfor komiteen
om å:
● øremerke 2 millioner til arbeid i og utenfor skolen med seksualitet og kjønn, kropp og grenser, religion
og etnisitet som del av langsiktig, holdningsskapende og forebyggende arbeid for likestilling og mot
diskriminering og hatefulle ytringer, under Kap. 351 (Likestilling og ikke-diskriminering) post 70
(Likestilling mellom kjønnene) og/eller post 72 (Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn)
og/eller post 21 (Spesielle driftsutfgifter) i Kulturdepartementets budsjettforslag.
● inkludere seksuell helse for skeive eldre i tekst/føringer for Kap.351 post 72 (Lesbiske, homofile bifile,
transpersoner og interkjønn).
Sex og Politikk er enig med det tverrdepartementalt oppnevnte #UngiDag-utvalgets syn på
utdanningsarenaen som helt sentral for tiltak som når alle og som sikrer at likestilling og ikkediskriminering blir grunnleggende i holdning og handling tidlig i livet.
Sex og Politikk er spesielt opptatt av det forebyggende aspektet i denne sammenhengen, og vil fremheve
god, dialogbasert og alderstilpasset undervisning om seksualitet, kjønn, kropp, grenser, religion og
etnisitet som egnet verktøy til å jobbe med dette. I budsjettforslaget savner vi et fokus på at forebygging
også må forankres i et positivt fokus på seksualitet.

Sex og Politikk | IPPF Norway
Christian Krohgs gate 34, N-0186 Oslo | + 47 22 11 55 13 | Org. nr.: 990630828
post@sexogpolitikk.no | www.sexogpolitikk.no

Forebygging av seksuell trakassering, vold og overgrep og bevisstgjøring om ikke-diskriminering må starte
i ung alder, slik at det kan bygges et godt grunnlag for trygghet og bevissthet rundt egne og andres
grenser. #MeToo starter i skolegården. Undersøkelser viser at undervisere setter pris på verktøy de kan
bruke i samtale med barn og ungdom.
Sex og Politikk har undervisningsopplegg med en interseksjonell tilnærming som inkluderer religion,
etnisitet, funksjonsvariasjoner og seksualitet. Erfaringen vår er at dette skaper stort engasjement blant
ungdom og løfter spørsmål og fordommer på en inkluderende måte.
Gitt at Kap. 351 post 70 foreslås økt med 14 millioner, og hele kapittel 351 med økning fra 78.331 mill i
saldert budsjett 2021 til 96.409 i forslag for 2022, er det en anledning til å prioritere nettopp helhetlig
seksualitetsundervisning eksplisitt i både tekst og budsjettposter.
Sex og Politikk jobber kontinuerlig med flere av 2022-målene for kapittel 351 (Likestilling og ikkediskriminering), både nasjonalt og internasjonalt:
Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter (SRHR) har stor betydning for å redusere kjønnsdeling av
arbeidsmarkedet (mål 1). Gjennom IPPF-nettverket og i nasjonale prosjektsamarbeid jobber vi å ivareta
rettighetene til lhbti-personer, bidra til åpenhet og aktiv motarbeidelse av diskriminering (mål 2). Som
sekretær for SRHR-nettverket på Stortinget, gjennom koordinatorfunksjon for det internasjonale SRHRnettverket og deltakelse på diverse internasjonale toppmøter og konferanser fremmer Sex og Politikk
likestilling og ikke-diskriminering gjennom multilaterale samarbeid (mål 5). Vi vil dermed argumentere for
at vi hører hjemme under særskilte tilskuddsmottakere under post 70. En av prioriteringene for denne
tilskuddsordningen for 2022 er “Tiltak rettet mot likestillingsutfordringer som barn og unge møter på
ulike arenaer, som barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.” Sex og Politikks populære
undervisningsmateriell og kampanje Uk 6 for grunnskolen og Uke 16 som nå lanseres for videregående
skole er er særdeles godt egnet til dette formålet.
Sex og Politikk lanserer i disse dager e-læreverktøyet om seksuell helse “Uke 66” for helsepersonell og
voksne eldre. I arbeidet med dette ser vi at selv om mange eldre har god seksuell helse, sliter mange, og
spesielt personer som bryter med normer for seksualitet og kjønn, særlig om de trenger
institusjonsplasser.
Sex og Politikk er positive til økningen av midler under post 72 (Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner
og interkjønn), og øremerking av 2 millioner til å utvikle kunnskap om skeives levekår og livssituasjon. Vi
ber om at seksuell helse for eldre blant denne målgruppen tas med i tekst og prioriteringer for
tilskuddsordningen under denne posten, i tråd med Norges strategi for seksuell helse “Snakk om det”s
prioritering av gruppene eldre og lhbti.
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